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Napirendi javaslat 

 

1. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló T/5281. számú törvényjavaslat   
(Lázár János, dr. Kovács József, dr. Heintz Tamás, dr. Hörcsik Richárd, Koszorús László, 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, Rogán Antal, dr. Kupcsok Lajos, dr. Mengyi Roland, 
Wintermantel Zsolt és Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a Gazdasági és informatikai bizottság elnöke 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz)  
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP)  
Tukacs István (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
Schön Péter (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Kovács Tibor (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP) 
Dióssi Csaba (Fidesz) Wintermantel Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) megérkezéséig Schön Péternek (Jobbik)  
Koszorús László (Fidesz) megérkezéséig Rogán Antalnak (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz) megérkezéséig Vantara Gyulának (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)  
Dr. Aradszki László (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)  
Hegedűs Tamás (Jobbik) megérkezéséig Volner Jánosnak (Jobbik)  
 

 
Meghívottak részéről 

 
Hozzászóló 
 
 Dr. Raffai Bálint szakmai tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc) 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a Gazdasági és informatikai bizottság elnöke: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait!  

Elhamarkodtam legutóbb, amikor azt mondtam, hogy reményeink szerint nekünk nem 
kell ülnünk a két ünnep között, mert mégiscsak úgy adódott, még ha röviden is, hogy kell. 
Ennek megfelelően a napirendi javaslat keretében egyetlenegy napirendi pontot küldtem ki - 
ha az egyebeket nem nézzük -, ez a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat, bizottsági módosító javaslat 
benyújtása a szóban forgó törvényjavaslathoz, plusz az egyebek.  

Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel. 
(Nincs jelentkező.)  

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot. 
(Szavazás.)  

Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat (T/5281. szám) (Lázár János, dr. Kovács 
József, dr. Heintz Tamás, dr. Hörcsik Richárd, Koszorús László, Czunyné dr. Bertalan 
Judit, Rogán Antal, dr. Kupcsok Lajos, dr. Mengyi Roland, Wintermantel Zsolt és 
Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Döntés bizottsági módosító 
javaslat benyújtásáról) 

Kézhez kaptuk a bizottsági módosító indítványt, melynek tervezete gyakorlatilag arról 
szól, hogy a fiatalkorúak védelmét a dohánytermékhez való hozzájutással kapcsolatosan a 
törvényjavaslatban kicsit szigorúan sikerült megfogalmazni, mert a kereskedő részére olyan 
előírásokat is tartalmazott, amelynek - mondjuk úgy - végrehajtásához nem rendelkezik jogi 
eszközökkel, tekintettel arra, hogy nem hatósági személy. Így értelemszerűen anélkül, hogy a 
célt változtatnánk, a fogalmi javításokat kell elvégezni a törvényjavaslaton, és ebből a célból 
nyújtanánk be ezt az ominózus bizottsági módosító indítványt.  

Kérdezem először az előterjesztőt, Kupcsok Lajos képviselő urat, hogy támogatja-e a 
módosító indítvány benyújtását. 

 
DR. KUPCSOK LAJOS (Fidesz): Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
A kormány képviseletében szeretném kérdezni Raffai Bálint urat, ha jól tudom; vagy 

melyikük képviseli a tárcát? 
 
DR. RAFFAI BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
Dr. Raffai Bálint szakmai tanácsadó vagyok, és a NEFMI képviseli az álláspontot. 
 
ELNÖK: És mi az álláspont? 
 
DR. RAFFAI BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Értelemszerűen kormányálláspontot az idő rövidsége okán nem tudok mondani. Azt 

tudom elmondani, hogy a bizottsági ajánlás 47. számú ajánlási pontja és a 13. ajánlási pont a 
kiegészítő ajánlásban egyaránt ugyanezt a kérdéskört tartalmazza, érinti, ahol a (4) bekezdés 
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vonatkozásában a kormány mind a kétszer azt a változatot támogatta, miszerint elmaradt 
volna a (4) bekezdés.  

Ez a rendelkezés arra vonatkozik, hogy amíg a kiskorú el nem hagyta az üzletet, addig 
nem folytatható a forgalmazás tulajdonképpen semmilyen, még jogosult fogyasztók részére 
sem. Ezt - a fogyasztóvédelmi főosztállyal egyeztetve - úgy láttuk, hogy szintén megállítja az 
életet, ha egy kiskorút a gondviselője, szülője visz be az üzletbe vásárolni, és nem nagyon 
életszerű, hogy őt onnan külön kiküldjék. Erre tekintettel gondolta azt a kormány, hogy még 
mindig túl szigorú ez a (4) bekezdés, úgyhogy erre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy 
korábban egy ilyet nem támogatott már a kormány.  

Az egyeztetett tárcaálláspontot tudom mondani, hogy ebben a formában a (4) bekezdés 
miatt nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Értem. Bár szerintem teljesen egyértelmű, hogy a felszólított a vásárló, és 

nem a jelenlévő, tehát nem egészen értem az ön érvelését, de tudomásul veszem a tárca 
álláspontját.  

Kérdezném, hogy a módosító indítvánnyal kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel 
a bizottság tagjai között. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, akkor szerintem reagálni 
sincs mire.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja a módosító javaslat 
benyújtását. Aki igen, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság túlnyomó többsége 18 igen szavazattal támogatta. Ki az, aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) Négy. 

18 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a módosító javaslat benyújtását támogatta a 
bizottság. 

Ezzel lényegében a napirend végére értünk, és a bizottsági ülés végére is, mert emiatt 
az egy aktus miatt kellett összegyűlni. 

Még egyszer köszönöm szépen a bizottság tagjainak, és mindenkinek boldog új évet 
kívánva berekesztem a bizottsági ülést.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 6 perc) 

 

Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


